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I. Konferencja techniczna 

 
Konferencja techniczna, w czasie której odbędzie się ostateczna weryfikacja uprawnień 
zawodników do udziału w OOM, odbędzie się w dniu 09.08.2021 r. o godzinie 20:30 w świetlicy 
Internatu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie , ul. Żeromskiego 25.  
 
Udział przedstawiciela każdej z uczestniczących reprezentacji jest obowiązkowy (osoba 
towarzysząca reprezentująca każdą drużynę w danej kategorii).  
 
Uwaga: Kolacja w dniu 9.08.2021 r. będzie wydawana od godziny 19:00. 
 
Przypominamy, że zgodnie z informacjami zawartymi w Komunikacie Organizacyjnym nr 1: 
 
Każdy uczestnik OOM winien legitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód 
osobisty, paszport, legitymacja szkolna), znać swój nr PESEL, posiadać polisę ubezpieczenia 
NNW (klubowa, WISS, indywidualna), a zawodnicy dodatkowo powinni posiadać aktualne 
orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu - zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do 
uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz 
zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 500), 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z 
późniejszymi zmianami) oraz w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania 
zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych 
badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. z 2016 r. poz. 1172). 
 
Każdy uczestnik OOM (zawodnicy i osoby im towarzyszące, sędziowie, delegaci techniczni, 
obsługa techniczna oraz medyczna, itp.) przekaże upoważnionemu koordynatorowi piłki 
ręcznej plażowej wypełniony kwestionariusz sanitarny (COVID-19). 
 
Zawodnicy, osoby towarzyszące i opiekunowie ekip, zespołów biorących udział w OOM, są 
zobowiązani do przekazania, upoważnionemu koordynatorowi piłki ręcznej plażowej, 
wypełnionego druku “zgody na udział w zawodach” (druk ten jest zgodny z wymaganym 
oświadczeniem dotyczącym udostępnienia danych osobowych tzw. RODO). Druk 
kwestionariusza Covid-19 i druk “zgody na udział w zawodach” są dostępne na stronie: 
https://recznaplazowa.pl/pilka-reczna-plazowa-sport-mlodziezowy/  
 
Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie Wojewódzkie Związki Piłki Ręcznej na 
drukach, które są do pobrania ze strony internetowej: https://recznaplazowa.pl/pilka-reczna-
plazowa-sport-mlodziezowy/  
 
Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w pliku otwartym i pdf 
należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: plazowka@zprp.org.pl  oraz na adres 
elektroniczny koordynatora piłki ręcznej plażowej: kasznia@zprp.org.pl   
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Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej i osób towarzyszących jest: 
● przedstawienie podczas akredytacji oryginalnej listy meldunkowej wypełnionej i 
podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów, 
przedstawicieli ZPRP), 
● wypełnionej i podpisanej oryginalnej “zgody na udział w zawodach” 
● wypełnionego i podpisanego oryginalnego kwestionariusza sanitarnego (COVID-19), 
które są zamieszczone na stronie internetowej: https://recznaplazowa.pl/pilka-reczna-
plazowa-sport-mlodziezowy/  
 
W przypadku zawodników nieletnich zgodę na udział podpisuje rodzic lub opiekun prawny 
zawodnika. 
 
Każda ekipa wojewódzka składa jedną listę meldunkową zawodników i osób towarzyszących 
podpisaną przez kierownika ekipy wyznaczonego przez właściwe WZPR.  
 
 
Wszystkie niezbędne dokumenty winny być przedstawione do weryfikacji w czasie  
Konferencji technicznej. Brak dokumentów, licencji, kart zdrowia, zgód, kwestionariuszy 
sanitarnych itd. będzie podstawą do niedopuszczenia zawodnika do udziału w OOM. 
 
 

II. Terminy 

Przypominamy, że termin przesłania ZGŁOSZENIA REPREZENTACJI WOJEWÓDZTWA upłynął w 
dniu 31.07.2021 r. Prosimy o pilne przesłanie brakujących zgłoszeń. Brak zgłoszeń może być 
podstawą do odmowy weryfikacji  i dopuszczenia drużyny do udziału w OOM. Ostateczny 
termin przesłania zgłoszeń: 4.08.2021 r.  
 
Rezygnacja lub zmiana terminu przyjazdu/wyjazdu będzie się wiązała z koniecznością pokrycia 
wszystkich kosztów zakwaterowania i wyżywienia. 
 
09.08.2021 r. *  
- przyjazd wszystkich reprezentacji wojewódzkich do Darłowa do godz. 19:00 
- Konferencja techniczna godz. 20:30 
10.08.2021 r.  
- mecze turniejowe 10:20 – 11:30 
- Ceremonia Otwarcia 12:00 – obecność wszystkich uczestników obowiązkowa  
- mecze turniejowe 12:40 – 19:00 
11.08.2021 r.  
- mecze turniejowe 10:20 – 18:00 
12.08.2021 r.  
– mecze turniejowe 9:00 – 18:30  
- Ceremonia zakończenia 19:00 – obecność wszystkich uczestników obowiązkowa 
 
13.08.2021 r. – wyjazd drużyn - możliwość oglądania finałów MP PGNiG Summer Superliga 
* Godziny rozpoczęcia i zakończenia zawodów mogą ulec zmianie. W takim przypadku, uczestnicy zostaną poinformowani w 
stosownym czasie. 



III.       Uczestnicy 
 
Ze względu na brak potwierdzenia udziału w OOM przez niektóre WZPR, ostatecznie w 
kategorii juniorek młodszych do udziału w OOM zgłosiły się reprezentacje województw: 
1. Śląskie,  
2. Opolskie,  
3. Dolnośląskie,  
4. Wielkopolskie 
5. Kujawsko-Pomorskie, 
6. Zachodniopomorskie, 
7. Pomorskie, 
8. Podlaskie, 
9. Mazowieckie, 
10. Małopolskie.  
 
W kategorii juniorów młodszych do udziału w OOM zgłosiły się reprezentacje województw: 
1. Śląskie,  
2. Opolskie,  
3. Dolnośląskie,  
4. Wielkopolskie 
5. Kujawsko-Pomorskie, 
6. Zachodniopomorskie, 
7. Pomorskie, 
8. Mazowieckie, 
9. Łódzkie, 
10. Świętokrzyskie, 
11. Małopolskie. 
 
 
 
 
 

Warszawa, 03.08.2021 r.  
 

 


